Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 8/0-04-27 1 /2020-.
Датум:18.09.2020.

ЈН-ОП-У/ II-3/20
На основу члана 40. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" 124/12, 14/15 и
68/15) и одредбе члана 7. Оквирног споразума у Комисији за заштиту конкуренције
заведен под деловодним бројем 8/04-271/2020-24 од 14.04.2020. године, доносим

ОДЛУКУ
О ИЗДАВАЊУ НАРУЏБЕНИЦЕ број 1

Издаје се науцбеница добављачу MIROSS DOO BEOGRAD у складу са Понудом
која је примљена код Наручиоца 16.09.2020. године у 16,36 часова, под следећим
условима и елементима понуде: услуга смештаја у једној једнокреветној соби
(стандард соба) на бази но1-iења са доручком у периоду од 01. до 02. октобра 2020.
године, у хотелу Тонанти, Врњачка Бања у укупном износу од 10.296,00 динара са
ПДВ-ом односно са укљученом боравишном таксом 10.446,00 динара са ПДВ-ом.
Наруцбеницу о избор у добављача доставити свим добављачима који су са
Наручиоцем закључили Оквирни споразум заведен под деловодним бројем 8/04271 /2020-24 од 14.04.2020. године.
Ову одлуку објавити на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници
Наручиоца.
Образложење
Оквирним споразумом заведеним под деловодним бројем 8/04-271/2020-24 од 14.04.2020.
године, уговорено је да ћe Наручилац када настане потреба за предметом набавке упутити
свим Добављачима електронским путем позив за достављање понуда за услугу
обезбеђивање авио карата и/или котелског смештаја.
Сектор за правне послове, домаliу и међународну сарадњу доставио је захтев за
резервисање котелског смештаја у Врњачкој Бањи а ради учешћа на семинару који се
одржава од 01. До 02. октобра 2020. године.

Средства за набавку предвиђена су Планом јавник набавки за 2020. годину.
Процењена вредност за издавање наруџбенице је 12.500,00 динара.
Позив за достављање понуде за услугу смештаја у једној једнокреветној соби на бази
ноћења са доручком у периоду од 01. до 02. октобра 2020. године, у Врњачкој Бањи послат
је свим потписницима Оквирног споразума дана 16.09.2020. године у 12:20 часова да
доставе шифроване понуде најкасније 17.09.2020. године до 11:00 часова, а да шифру за
отварање понуда доставе истог дана у 11:30 часова.
До дана и часа назначеног за пријем понуда пристигле су понуде сва три добављача.
Поступак отварања понуда је спроведен је 17.09.2020. године у 12:00 часова у
просторијама Комисије за заштиту конкуренције.
Добављачи су доставили следеће понуде:
Добављач НЕМЕСИС ДОО, седиште Београд, Улица далматинска број 72,
доставио је понуду за тражену услугу у износу од 12.030,00 динара са ПДВ-ом са
укљученом боравишном таксом од 150, динара дана 16.09.2020. године у 15:55
часова.

Добављач МИРОСС ДОО , седиште Београд, Улица мајке Јевросиме 19/1 доставио
је понуду за тражену услугу у износу од 10.296,00 динара са ПДВ-ом без
боравишне таксе од 150,00 динара по дану односно са укљученом боравишном
таксом 10.446,00 динара 16.09.2020. године у 16:36 часова.

Добављач JUMBO TRAVEL DOO седиште Београд, Улица београдска број 33,
доставио је понуду за тражену услугу у износу од 11.792,00 динара са ПДВ-ом са
укљученом боравишном таксом од 150, динара дана16.09.2020. године у 13:38
часова.
Наручилацје констатовао да су све понуде одговарајуће.
Имајући у виду да је уговорени критеријум за избор најповољније понуде «најнижа
понуђена цена» Сектор за нормативноправне кадровске и опште послове предложио је да
се навбавка изврши од добављача МИРОСС ДОО који је дао најнижу цену за тражену
услугу.
На основу свега наведеног прихваћен је дати предлог и донета одлука ко у диспозитиву.
Добављач може Наручиоцу доставити приговор на издату наруџбеницу у року од три дана
од дана пријема, на коју ћe Наручилац доставити одговор. Приговор не задржава
извршење услуге.
Приговор не ограничава право Добављача да поднесу захтев за заштиту права у складу са
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